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Den nya MagniLink S är allt du kan förvänta dig av marknadens ledande
portabla läskamera. Den fälls ihop på några sekunder och kan enkelt flyttas
mellan hemmet, skolan och arbetsplatsen. MagniLink S har den senaste
tekniken, som skapar en fantastisk bildkvalitet och gör det enkelt och snabbt
att koppla den till en dator – eller direkt till en bildskärm. Den kan dessutom
läsa upp texten.

Smart och portabel
Det är enkelt att fälla ihop och ta med sig MagniLink S vart som helst. Den får ström via
USB3-kontakten och startar upp direkt – utan att något batteri först måste laddas. Monitormodeller ansluts via HDMI och strömadapter medföljer. En smart 2-i-1-väska med plats för
både laptop och tillbehör ingår i priset.

Överlägsen bildkvalitet
Kameran levererar en fantastisk bild med oslagbar skärpa, ljuskänslighet och kontrast.
MagniLink S har bildöverföring med 60 digitala helbilder/sekund, som ger en otroligt klar
och skarp bild i alla lägen, även t ex då texten flyttas runt under kameran.

Prisbelönt design
MagniLink S har tilldelats det prestigefyllda designpriset Reddot Design Award 2013.
Det är andra gången LVI har tilldelats priset (tidigare för MagniLink Vision-serien) för sin
innovativa och moderna produktdesign.

MagniLink S @home, school, work

Modulbaserad och anpassningsbar
Den prisbelönta, modulbaserade designen möjliggör anpassning för varje enskild användares
unika behov. Genom att välja olika kombinationer av kameror, anslutningsmöjligheter,
funktioner och tillbehör, kommer MagniLink S att tillgodose behovet för respektive användare i
skolan, på arbetsplatsen – eller var som helst där tillgänglighet behövs.
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MagniLink S Monitor

Plug & play!
MagniLink S Monitor kan anslutas till valfri bildskärm och är lika idealisk för arbete
som för fritidssysslor. Läs en rapport eller arbeta med handarbete. Arbeta med ett
dokument, skriv ett brev eller se på bilder. Det går till och med se sig själv med hjälp
av spegelläget.
MagniLink S Monitor har HDMI-anslutning, inbyggd kontrollpanel och tar minimalt
utrymme på skrivbordet. Kameran kan fås med SD- eller HD-upplösning.

MagniLink S Computer

Alltid oberoende
MagniLink S Computer är idealisk för studenter
som behöver ett modernt och portabelt system
som kan anslutas till valfri PC eller MAC via
USB3.0-ingången. Systemet kan t ex användas
för att läsa skolböcker och dokument, läsa
anteckningarna på whiteboarden och för att
spara bilder som man titta på vid ett senare
tillfälle.
Alla funktioner kan kontrolleras med datorns
tangentbord. Kameran finns med SD-upplösning.

MagniLink S Computer kan placeras
nästan var som helst tack vare ett
minimerat fotavtryck.

MagniLink S Computer/Monitor

Alltid deltagande
MagniLink S Computer/Monitor kan anslutas till
en dator eller direkt till en bildskärm. Använd
systemet i ett klassrum för att t ex titta på olika
material, eller för att spela in hela lektionen som
en videosekvens.
Det går också utmärkt att använda systemet
som en vanlig läskamera i hemmet, genom
att ansluta det till en bildskärm och/eller en
dockningsstation från LVI.
MagniLink S Computer/Monitor har bade HDMI
och USB3.0-anslutingar och kan kontrolleras
antingen med hjälp av den inbyggda kontrollpanelen eller från datorns tangentbord. Kameran
finns med både SD- och HD-upplösning.

MagniLink S Computer/Monitor fungerar
utmärkt i skolan eller på arbetsplatsen.

MagniLink S TTS

Alltid effektiv
MagniLink S TTS erbjuder en lång rad
funktioner, inklusive textuppläsning (Text
To Speech). Den har kamera med HDupplösning, USB3.0- och HDMI-anslutning
och inbyggd kontrollpanel.
Att få texten uppläst ger möjlighet till ökad
läshastighet och läsuthållighet. MagniLink S
TTS läser automatiskt upp text rad för rad,
ord för ord eller tecken för tecken. Den
OCR-behandlade texten kan sparas och
öppnas i en texteditor för korrektur eller
bearbetning.

Anslut ett par hörlurar, luta dig tillbaka och
låt MagniLink S TTS läsa upp texten åt dig.

Med MagniLink S TTS kan du ändra
förstoringsgrad, färg och kontrast
medan texten antingen blir uppläst
eller scrollas på skärmen i tyst läge.
Programvaran till MagniLink S TTS är
mycket enkel att använda, bland annat
tack vare inbyggt talstöd i menyerna.
Talsynteser finns på engelska och de
flesta lokala språk, såsom flamländska,
nederländska, danska, australiensisk
engelska, brittisk engelska, amerikansk
engelska, finska, franska, italienska,
tyska, norska, polska, portugisiska,
ryska, spanska och svenska.

text och tal är
synkroniserade och
texten kan bearbetas
medan den blir uppläst
Flera anpassade lägen
erbjuder förstoring i
högkontrastlägen. OCRbehandlad text kan både
läsas upp i högtalarna och
scrollas fram i tyst läge.

effektiv läsning

Funktioner och fördelar

# Enkel och flexibel

# Drivs av datorn

MagniLink S är alltid tillgänglig: Systemet
fälls upp och ned på några få sekunder.
Placera systemet på valfri sida om en
laptop – designen gör den flexibel och
systemet tål även stötar.

Användaren behöver aldrig bekymra sig
om batterinivåer eller batteriladdare.

# Färgkodade detaljer
Orangefärgade detaljer på systemet
och den medföljande väskan visar var
användaren ska greppa viktiga detaljer då
systemet sätts upp och fälls ned.

# Smart 2-i-1-väska
En smart väska, med plats för både
systemet och dess tillbehör samt en laptop
på upp till 15,4” medföljer systemet. Den
löstagbara inre väskan kan användas
separat, eller för att packa ned MagniLink
S i exempelvis en ryggsäck.

Fantastisk bildkvalitet

HDMI

# Överlägsen bildkvalitet

# Den senaste tekniken

60 digitala helbilder per sekund ser till att
eftersläpning på skärmen är ett minne
blott. Detta, tillsammans med en hög
ljusstyrka och kontrast, en högkvalitativ,
ljuskänslig kamera, HDMI-anslutning och
HD-/SD-progressiv högupplöst kamera
skapar en lugn och behaglig bild med
skarpa kanter. Allt detta resulterar i en
lika fantastisk som överlägsen
bildkvalitet.

Supersnabb USB3.0 anslutning – tio gånger
snabbare och bakåtkompatibel med USB 2.0,
samt HDMI-anslutning för snabb och stabil
dataöverföring.

# Högkvalitativa material
Hela systemet är konstruerat av gjuten
metall och avancerade plastmaterial.
Detta kombineras med högkvalitativ
teknologi från välkända tillverkare, vilket
också inkluderar kameralinsen. Alla delar
är designade för att vara hållbara och
återvinningsbara.

Prisbelönt design

# Minimalt fotavtryck

# Flexibelt kamerahuvud

Systemet upptar en minimal skrivbordsyta
tack vare infällbara stödben, som tillåter att
MagniLink S placeras tätt intill en laptop.

Kamerahuvudet/armen kan rotera 330°
horisontalt och ca 300° vertikalt, vilket gör
det enkelt att växla mellan läskamera-,
distanskamera- och spegelläget.

# Periskopfunktion
Periskopfunktionen, som innebär att
armens övre led kan vridas upp, ökar den
fria siktlinjen då avståndskameran används.

# Fri arbetshöjd
Marknadsledande 31 cm fri arbetshöjd gör
det enkelt att bläddra i stora böcker och
pärmar under läskamerahuvudet.

Tillgänglighet

# PC/MAC

# Innovativ mjukvara

Mjukvara för PC och MAC medföljer alla
modeller.

Mjukvaran för MagniLink S inkluderar
följande unika och innovativa funktioner:

# Kompatibilitet

• True update (automatiska uppdateringar
via Internet)
• Bild och videoinspelning
• Snabbknappar som kan konfigureras av
användaren
• Anpassad för nedsatt syn: stora knappar
med hög konstrast och menyknappar
med inbyggt talstöd (MLS-CM03)
• Split-funktion (delad skärmbild)

MagniLink S är kompatibel med hjälpmedelsprogram som t ex ZoomText, SuperNova,
iZoom 4 (PC) och MagniLink iMax (MAC).
MagniLink S är tillsammans med MagniLink
iMax en komplett lösning, som kan användas
för att förstora och läsa upp såväl tryckt text
som skärmtext på en MAC. Skärmbilden
kan också delas mellan t ex läskameran och
datorns bildskärm.

Smarta tillbehör

# Smart dockningsstation
När MagniLink S pluggas in i
dockningsstationen kan den
börja användas direkt. Läsbordet har föranslutna kablar
på baksidan och en stor extern
kontrollpanel medföljer.
Dockningsstationen är en
perfekt lösning då MagniLink S
ofta flyttas mellan t ex hemmet
och skolan eller arbetsplatsen.
Läsbordet har friktionsbromsar i
både sid- och djupled.

# LVI Monitor
Den högkvalitativa bildskärmen från
LVI är utvecklad för användare med
nedsatt syn och erbjuder matt antireflekterande bildyta, utmärkt skärpa
och kontrast, mjuka kanter och en
design som matchar MagniLink S.
Välj mellan 19” och 23” skärm. Välj till
monitorfot eller monitorarm.

# Extern kontrollpanel
En extern kontrollpanel med taktila
knappar för enkel användning finns som
tillval. Välj mellan två olika storlekar.

Tekniska specifikationer

Välj din modell...
Art nr
Produkt
Anslutningar
				
MLS-C01
MLS-M01
MLS-M02
MLS-CM01
MLS-CM02
MLS-CM03
MLS-CM03- MAC

MLS Computer SD
MLS Monitor SD
MLS Monitor HD
MLS Comp/Mon SD
MLS Comp/Mon HD
MLS TTS HD (Win)
MLS TTS HD (Mac)

Integrerad
kontrollpanel

USB3			
HDMI			
HDMI			
HDMI/USB3		
HDMI/USB3		
HDMI/USB3		
HDMI/USB3		

LEDlampa

TTS

-		-		 Ja		-		 Ja
Ja		 Ja
Ja		 Ja
Ja		 Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Modell

MagniLink S

Anslutningar

USB 3.0, HDMI

Upplösning, kamera

SD: 640 x 480 (480 progressive scan)
HD: 1280 x 720 (720 progressive scan)

Förstoring
(15,4” widescreen)

SD: 1.6 x 75*
HD: 1.4 x 75*
*Minimum och maximum förstoring kan konfigureras i EUC-programvaran.

Fri arbetshöjd

31 cm, samt teleskopfunktion

Färglägen

Naturliga färger, 6 artificiella färger (positiva/negativa)

Bildlägen

Läs (vänster/höger), avstånd, spegel

Vikt

1.7 kg

Bilduppdatering

60 digitala helbilder/sekund @720p/480p

Kompatibilitet

PC: ZoomText 10.X eller senare, Dolphin SuperNova 12 eller
senare, iZoom 4 eller senare.
MAC: MagniLink iMax v.1.1.1 eller senare

Systemkrav

PC: Windows 7 eller senare. MAC: MAC OSX 10.6 eller senare

LVI Low Vision International är en av världens
ledande tillverkare av synhjälpmedel med
uppdrag att göra vardagen enklare för människor
med synnedsättning.
Vi är certifierade enligt ISO 14001 & 9001

LVI Low Vision International
Verkstadsgatan 5
352 46 Växjö, SWEDEN
Tel: +46 (0)470 72 77 00
Fax: +46 (0)470 72 77 25
E-mail: info@lvi.se
WWW.LVI.SE
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